คำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ
ที่ 048/2561
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561 โดยกาหนดให้เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น. แล้วนั้น
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 39
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และตามความ
ในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการรับนักเรียน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำนวยกำร ประกอบด้วย
1.1 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ
ประธานกรรมการ
1.2 นายนุกูล อ่าอ่วม
รองประธานกรรมการ
1.3 นางโสพิศ เทศสลุด
รองประธานกรรมการ
1.4 นางสาววิไล อ่อนตานา
รองประธานกรรมการ
1.5 นางดวงพร เพ็ชรบัว
กรรมการ
1.6 นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ
กรรมการ
1.7 นายบุญส่ง เทียนคา
กรรมการ
1.8 นางสมศรี แซ่เล้า
กรรมการ
1.9 นายดิเรก ทองหนัก
กรรมการและเลขานุการ
ให้คำแนะนำ ปรึกษาและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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2. คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินงำน ประกอบด้วย
2.1 นายนุกูล อ่าอ่วม
ประธานกรรมการ
2.2 นายดิเรก ทองหนัก
รองประธานกรรมการ
2.3 นางสมพร ศรีพูล
กรรมการ
2.4 นางสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม
กรรมการ
2.5 นางสาวภัทรินทร์ สังข์ทอง
กรรมการ
2.6 นางเจียรนัย สืบคา
กรรมการ
2.7 นางสาวสุภัคฉวี เอี่ยมสาอางค์
กรรมการ
2.8 นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง
กรรมการ
2.9 นางกาญจนา จันทร์สุคนธ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. จัดทาเอกสารการสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัคร
2. ประกาศรายชื่อนักเรียนตามประเภทที่รับสมัคร
3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. เก็บรักษาเงินค่าเอกสารประกอบการสมัครในระหว่างวันที่ 24–28 กุมภาพันธ์ 2561
5. เบิก - จ่ายเงินเป็นค่าดาเนินการระหว่างการสมัครนักเรียน
6. รายงานจานวนนักเรียนที่รับสมัครในแต่ละวันให้คณะกรรมการเก็บหลักฐานการรับสมัครและจัดทา
ข้อมูลการสมัคร
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย
3.1 นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
3.2 นายพันธพงษ์ อินทรวิเศษ
กรรมการ
3.3 นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์
กรรมการ
3.4 นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม
กรรมการ
หน้ำที่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในเว็บไซต์และตามสื่อต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ชี้แจงรายละเอียดการสมัคร บันทึกภาพการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24 –28 กุมภาพันธ์ 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 สอบคัดเลือกวันที่ 10 มีนาคม 2561 มอบตัววันที่ 17 มีนาคม 2561 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบ
คัดเลือกวันที่ 11 มีนาคม 2561 มอบตัววันที่ 17 มีนาคม 2561
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4. คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนที่สมัครเข้ำเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประกอบด้วย
4.1 ตรวจหลักฐาน

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ - สกุล
นางสุพรรณ์ วงศาโรจน์
นางบุษราภรณ์ บุญวังแร่
นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน
นางอโณฌา บุญโสภา
นางอุษา กอบกิจ
นางจุฑามาศ เกื้อกูลวงศ์
นางทวีสุข บัวทอง

วันที่ปฏิบัติหน้าที่/กุมภาพันธ์ 2561
24
25
26
27
28

ช
บ บ

บ ช

ช บ
บ
บ

ช
ช ช
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4.2 บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
ที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นางปรียาณัฐ มาท้วม
นางสาวศิรินภา พรหมชาติ
นางสาวทิวาพร อั่วหงวน
นางกุหลาบ ลอยเวหา

วันที่ปฏิบัติหน้าที่/กุมภาพันธ์ 2561
24 25 26 27 28
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4.3 เก็บหลักฐาน
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล
นางจารุวรรณ เดชคุ้ม
นางสุภาพ อมรประภา
นางจินดา คันธัพ
นางผกากรอง พินิจ
นางพยอม คุ้มฉาย
นางจิณห์ญภัค ประเสิร์ฐศักดิ์

วันที่ปฏิบัติหน้าที่/กุมภาพันธ์ 2561
24 25 26 27 28
 ช
ช

ช

บ ช
 บ ช
บ
บ
 บ
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5. คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนที่สมัครเข้ำเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประกอบด้วย
5.1 กรรมการตรวจหลักฐาน
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นายอัคคเดช เผือกทอง
นางนงคราญ เอี่ยมบาง
นางสาวสุภัคฉวี เอี่ยมสาอางค์
นางอิสริยา ณ พัทลุง
นายวิเชียร หลาประเสริฐ

วันที่ปฏิบัติหน้าที่/กุมภาพันธ์ 2561
24 25 26 27 28
ช บ ช

 บ
ช
บ
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5.2 กรรมการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
ที่
1
2
3
4

ที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นายธีระยุทธ อินไชย
นางสาวพรสุดา สีหะวงษ์
นายณรงค์ จันทุดม
นางชลธิชา วรภู

วันที่ปฏิบัติหน้าที่/กุมภาพันธ์ 2560
24 25 26 27 28


ช

บ 

5.3 กรรมการเก็บหลักฐานและบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึก
วันที่ปฏิบัติหน้าที่/กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ - สกุล
24 25 26 27 28
นางกมลสรวง คนเฉียบ

นางสุรภา จันทร์เปล่ง
 บ
บ
นายชาติ ถาวร
ช ช ช
นางสินีนาฏ คชนิล
บ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

( หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่เวลา 8.00-16.30 น.) (ช หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่เวลา 8.00-12.00 น.)
(บ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่เวลา 13.00-16.30 น.)
หน้ำที่ 1. คณะกรรมการตรวจหลักฐาน ตรวจสอบการเขียนใบสมัครให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการรับสมัคร
แต่ละประเภท ลงชื่อผู้ตรวจหลักฐาน และเรียงเอกสารการสมัคร (ใบสมัคร หลักฐานการจบ ป.6 สาเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 บาน) ให้ผู้สมัครถือหลักฐานไปที่โต๊ะกรรมการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
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2. คณะกรรมการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลผู้สมัครตามโปรมแกรมที่กาหนดไว้
ปริ้นออกมา ให้เอกสารที่ปริ้นกับผู้สมัคร ติดรูปถ่าย ลงชื่อ แล้วนามาส่งให้กรรมการเก็บหลักฐาน
3. กรรมการเก็บหลักฐาน บันทึกชื่อผู้สมัคร ลงในบัญชีรายชื่อให้เลขประจาตัวสอบตรงกับ เอกสาร
ที่ปริ้น และบันทึกเลขประจาตัวสอบ และห้องสอบที่....ลงในใบสมัคร ประทับตราโรงเรียน ฉีกส่วนเป็นบัตรเข้าห้อง
สอบให้ผู้สมัคร(ผู้สมัครต้องนามาในวันสอบคัดเลือก)พร้อมกับตารางสอบ
6. คณะกรรมกำรจำหน่ำยเอกสำรประกอบกำรสมัคร เก็บหลักฐำนกำรรับสมัคร จัดทำข้อมูล
กำรสมัคร ประกอบด้วย
6.1 นายดิเรก ทองหนัก
ประธานกรรมการ
6.2 นางสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม
กรรมการ
6.3 นางสาวสมพร ศรีพูล
กรรมการ
6.4 นางสาวภัทรินทร์ สังข์ทอง
กรรมการ
6.5 นางเจียรนัย สืบคา
กรรมการ
6.6 นางสาวสุภัคฉวี เอี่ยมสาอางค์
กรรมการ
6.7 นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง
กรรมการ
6.8 นางกาญจนา จันทร์สุคนธ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ จาหน่ายเอกสารประกอบการสมัคร เก็บหลักฐานการสมัคร จัดทาข้อมูลการสมัคร ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ ประมวลผลการสอบ ประกาศผล และรายงานผู้อานวยการโรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39
7. คณะกรรมกำรคุมสอบคัดเลือก

ที่
1
2
3
4
5
6

7.1 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -15.30 น.
ชื่อ-สกุล
ห้องที่คุมสอบ
นางจุฑาทิพย์ ยงพาณิชย์
ห้องสอบที่ 1
นายอดิเทพ กรีแสง
ห้องสอบที่ 2
นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง
ห้องสอบที่ 3
นางสาวสุชาวดี พิมหานาม
ห้องสอบที่ 4
นางสมจิต ทองเมือง
ห้องสอบที่ 5
นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง
ห้องสอบที่ 6

หมายเหตุ
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ที่
1
2
3

7.2 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -15.30 น.
ชื่อ-สกุล
ห้องที่คุมสอบ
นายสงบ ดุษฎีธัญกุล
ห้องสอบที่ 1
นายคนอง ทองเมือง
ห้องสอบที่ 2
นางสุมนรัช ชมสวนสวรรค์
ห้องสอบที่ 3

หมายเหตุ

หน้ำที่ ควบคุมการสอบนักเรียนตามวัน เวลา ที่กาหนด ให้เป็นไปตามระเรียบการคุมสอบโดยเคร่งครัด
8. คณะกรรมกำรจัดทำข้อทดสอบ ประกอบด้วย
8.1 นางเจียรนัย สืบคา
ประธานกรรมการ
8.2 นางอิสริยา ณ พัทลุง
กรรมการ
8.3 นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง
กรรมการ
8.4 นางสาวศิรินภา พรหมชาติ
กรรมการ
8.5 นายสมเกียรติ ถาวร
กรรมการ
8.6 นางอุษา กอบกิจ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ จัดเรียง เย็บข้อสอบ นับข้อสอบ กระดาษคาตอบ ใส่ซองแต่ละห้องสอบจานวน 35 ชุด ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
9. คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ ประกอบด้วย
9.1 นางเจียรนัย สืบคา
ประธานกรรมการ
9.2 นางอิสริยา ณ พัทลุง
กรรมการ
9.3 นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง
กรรมการ
9.4 นางอุษา กอบกิจ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ตรวจข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และม.4 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม
10. คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ประกอบด้วย
10.1 นางสมพร ศรีพูล
ประธานกรรมการ
10.2 นายวีรชัย วาณิชยสกุล
กรรมการ
10.3 นางสาวศิรินภา พรหมชาติ
กรรมการ
10.4 นายธีรพงษ์ นวลด่อน
กรรมการ
10.5 นายสมเกียรติ ถาวร
กรรมการ
10.6 นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ รับรายงานตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อรับเอกสารการมอบตัวในวันที่ 15 -16 มีนาคม
2561
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11. คณะกรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ประกอบด้วย
11.1 นายดิเรก ทองหนัก
11.2 นางดวงพร เพ็ชรบัว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11.3 นางชลธิชา วรภู
11.4 นางพยอม คุ้มฉาย
11.5 นางพนัชกร มีศาสตร์
11.6 นายสงบ ดุษฏีธัญกุล
11.7 นางวรรธนี ศิริโชติไพบูลย์
11.8 นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน
11.9 นางสมพร ศรีพูล
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 17 มีนาคม 2561
12. คณะกรรมกำรจัดกำรจรำจร และสถำนที่จอดรถ ประกอบด้วย
12.1 นายบุญส่ง เทียนคา
ประธานกรรมการ
12.2 นายธราธร สุขะอาคม
กรรมการ
12.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย
กรรมการ
12.4 นายสมนึก ใยศิลป์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ จัดการจราจร และการจอดรถในระหว่างการรับสมัครนักเรียนในวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ให้เป็นที่เรียบร้อย
13. คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
13.1 นางสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม
ประธานกรรมการ
13.2 นางกาญจนา จันทร์สุคนธ์
กรรมการ
13.3 นางสาวสุภัคฉวี เอี่ยมสาอางค์
กรรมการ
13.4 นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง
กรรมการ
13.5 นางสังเวียน จุจานงค์
กรรมการ
13.6 นายสมเกียรติ ถาวร
กรรมการ
13.7 นางสาวศิรินภา พรหมชาติ
กรรมการ
13.8 นางสาวภัทรินทร์ สังข์ทอง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม สาหรับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ และน้าดื่มสาหรับผู้ปกครอง นักเรียนที่มา
สมัครเข้าเรียนระหว่างวันที่ 23–28 กุมภาพันธ์ 2561 การสอบคัดเลือกในวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 รับรายงานตัว
นักเรียนในวันที่ 15 -16 มีนาคม 2561 และรับมอบตัวนักเรียนในวันที่ 17 มีนาคม 2561
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14. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ ประกอบด้วย
14.1 นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ
ประธานกรรมการ
14.2 ว่าที่ ร.ต. นิทัศน์ คาทา
รองประธานกรรมการ
14.3 นางรัชนี พรมชู
กรรมการ
14.4 นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง
กรรมการ
14.5 ลูกจ้างทุกคน
กรรมการ
14.6 นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ จัดโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับรับสมัครนักเรียน วันที่ 24–28 กุมภาพันธ์ 2561 การสอบคัดเลือกในวันที่
10-11 มีนาคม 2561 รับรายงานตัวนักเรียนในวันที่ 15 -16 มีนาคม 2561 และรับมอบตัวนักเรียนในวันที่ 17 มีนาคม
2561
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการรับสมัครนักเรียน ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561

(นางสาวอรุณศรี เงินเสือ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

